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Główny Księgowy 

(umowa na zastępstwo) 

Miejsce pracy: Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.  

Zakres obowiązków: 

 Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego 

i podatkowego; 

 Sporządzanie sprawozdań finansowych, raportów i deklaracji; 

 Weryfikacja poprawności klasyfikacji kosztów, rozliczania kosztów i przychodów oraz weryfikacja aktywów i 

pasywów poprzez kontrolę dokumentów oraz analizę zapisów i sald kont księgowych; 

 Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych i ewidencją zdarzeń księgowych; 

 Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (w szczególności US, ZUS, GUS, Banki); 

 Nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych VAT, CIT, PIT; 

 Analiza i bieżąca kontrola poprawności zapisów księgowych pod kątem prowadzonej działalności; 

 Nadzór nad  gospodarką magazynową; 

 Monitorowanie zobowiązań i należności oraz nadzór nad windykacją; 

 Sporządzanie analiz i raportów na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej; 

 Wykonywanie wszelkich innych zadań zleconych przez Prezesa Zarządu. 

Oczekiwania wobec Kandydatów: 

 Min. 3 letnie kompleksowe doświadczenie na stanowisku Samodzielnej/go Księgowej/go lub Głównej/go 

Księgowej/go ; 

 Wykształcenie kierunkowe; 

 Znajomości przepisów ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego; 

 Znajomości programów Comarch Optima, MS Office (w szczególności Excel ); 

 Samodzielności, rzetelności , terminowości , komunikatywności, umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu; 

 Umiejętności analitycznych i  dokładności; 

 Wysokiej efektywności w działaniu i bardzo dobrej organizacji pracy. 

Oferujemy: 

 Umowę na zastępstwo 

 Zdobycie nowych doświadczeń 

 Pracę w miłym i zgranym zespole 

 Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą:  

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu 

rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO)." 

 

Oferty prosimy kierować na adres zk@zk.kleszczewo.pl do 31.01.2020 r. 
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